
Zpráva Revizní komise (dáIe jen RK)

České spoleČnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací

České !ékařské společnosti J. E.Purkyně, z.s. 1ČLs JEP) -
za období od Shromáždéní členů(S/2O16) do současnosti.

Zprávu předkládá:

MUDr. pavet Zubina - předseda Revizní komise Čsztvt ČLs tep (dále jen RK) -

na vědomí členŮm výboru na schŮzi dne 3.10.201B

Česká spotečnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací jako zapsaný
spolek Čt_S :eP napomáhá sv,ými aktivitami k posílení odborné prestiže v rámci
segmentu zdravotnictvÍ, eHea!th, telemedicíny i ve zdravotně-sociá|ní oblasti.

V období 2016 - 6/2O18 byla činnost ČSZrVr v České lékařské společnosti
J.E.Purkyně koordinována rnýbořem ve složení :

Předseda - Ing. Martin Zeman, DMS

Místopředseda - PhDr. Helena Bouzková

Vědecký sekretář - MUDr, Petr Lesný, Ph.D,

členové :

Prof, MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, - člen výboru a současný Předseda Čs:rp
PhDr, Eva Lesenková, Ph.D.

MUDr. Ing. Jan Vejvalka, Ph.D.

Ing. Miroslav Zámečník

Revizní komise ČSZrVr byla ve složení :

MUDr. Pavel Zubina - předseda

Doc. MUDr, Milan Špála, CSc. - úmrtí dne 30.1.201B

PhDr. Dana Zdeňková, aktivní účast do r.2077, z pracovních dŮvodŮ se dále neúčastnila

V celé dosavadní činnosti se členové spolku Čszrvr ČLs JEp, z.s. řídili
Stanovami. Jednacím a Volebním řádem České lékařské společnosti J.E.
Purkyně, ve smyslu jejího poslání, cílů a dodržování etických zásad při v,ýkonu
zdravotnického a profesního povolání i podle zákonných předpisů ČR.
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Aktivitou členů výboru irevizní komise a členské základny pokraČovala odborná

činnost při naplňování strategických úkolŮ lqinisterstva zdravotnictví a ČLS JEP, zejména

v rozvoli ,,Národní stratágie elektronického zdravotnictvl'(NSEZ), významného

dokumentu schváleného Vládou ČR, dáte při specializované edukaci ve zdravotnictví Pro
odbornou a laickou veřejnost, při konferenčních prezentacích a osobní ÚČastí ČlenŮ

čszIvI v čR a zahraničí - s podílem na rozvoji aplikované vědy a výzkumu a vědeckých

informací, Zde se promítala činnost také některých členŮ ČSZrut na práci programových

odborných komisí na MZ ČR při, tvorbě a realizaci ,,Národní strategie elektronického

zdravotnictvl' a Programu ,,ZDRAVI 2020"

členové Revizní komise se nejméně jedním členem pravidelně zúČastňovali schŮzí

výboru a podíleli se svými poznatky a zkušenostmi na práci ČSZIVI rozvíjené ČlenY a

výborem v odborné technické, inf ormatické a medicínské rovině zdravotnických a

nezdravotnických oborů, začleněných do tematických okruhŮ této odborné sPoleČnosti,

Výborem čszivt čLS lrp, v gesci předsedy ČSZIVI ing. Martina Zemana, DMS

byla zajišťována koordinace činnosti operativně - elektronickou formou komunikace, bez

sit.,ůzouni činnosti výboru - s důrazem na účast při prioritních akcí a PříPravě hlavních

strategiích č1s ]Ep a MZ čR, včetně prezentačního podílu na řadě Českých i
mezinárodních konferencí. Za odborně dŮ|ežitou je moŽno povaŽovat Činnost ,,Pracovní

skupiny pro elektronické zdravotnictvl' při Předsednictvu ČLs JEP, vedoucím pracovní

skupiny je Ing. Martin Zeman, DMS,

Díky administraci
místopředsedkyně ČSzrut,
členských příspěvkŮ a jejich
členy pro podklady k volbám

činnosti prostřednictvím PhDr. Heleny Bouzkové,
byla prováděna kontrola evidence členské základny,
placení, a hlavně byly aktualizovány e-mailové kontakty se

do nového výboru po Shromáždění čtenŮ..

V registraci sekretariátu ČlS JEP je v současnosti evidováno celkem 73 ČlenŮ.

Dále se positovala expertní a operativní spolupráce s Předsednictvem ČLS

JEP prostřednicivím pana prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc,, MBA, který je členem

výboru čsztvt a předsedou české lékařské společnosti J.E.purkyně

prohloubila se odborná a koncepční spoluúčast ČSZIVI na Úkolech MZ ČR v oblasti

elektronického zdravotnictví a při posilování mezinárodní prestiŽe díky významné Pra-
covní a znalostní pozici Ing. Martina Zemana, DMS, ředitele Odboru informatikY MZ ČR,

Nově se rozšiřovala expertní spoluúčast ČSZtVl na oblast zdravotnické

standardizace v systému HL7 aktivní mezinárodní činností ing. Libora Seidla, PředsedY
sdružení, ambasadora standardizace HL Z v Čn

Týmově jsou rozvljeny aktivity ive standardizaci DASTA - ing.ZámeČník, ing.

Zeman, ing. Kružík v koordinaci s dalšími členy a v kontaktu s MZ Čn pri koncepci

standardizace a obsahu Národní strategie elektronického zdravotnictví,



pro rozvoj edukace, e-learningu, digitalizace v knihovnictví a ŠÍření vědeckých
inf ormací ve zdravotnictví nadále přispívá aktivita zástupkyň Národní lékařské knihovnY
ve výboru ČSzIvt _ PhDr, Heleny Bouzkové, Ph.D, a PhDr. Evy Lesenkové, Ph.D.

Významné byly prezentace členŮ, zástupcŮ výboru a Revizní komise na Českých a
mezinárodních konferencích, zejména na pravidelných kaŽdoročních odborných seminá-
řich,,MEDSoFT, pořádaných Českou vědeckotechnickou spoleČností pro aplikovanou
kybernetiku a informatiku - Pobočka při 1, LF UK České spoleČnosti pro kybernetiku a

informatiku - v odborné spolupráci s ČszruI ČS :rp.

Z charakteristiky činnosti výboru vyplývá, že je nutno zlepŠit kvalitu webových
stránek a marketingu i obsahu textových prezentací z Činnost odborných komisÍ, které

nebyly oproti minulosti aktivovány. Spolupráce při tvorbě redakČního systému webových
stránek s MUDr. Smitkovou

Dále pokračovala odborná spolupráce se Společností sociálního lékařství a řízení
péče o zdraví Č1s :rp i díky koordinací aktivit místopředsedkyně ČSZryI PhDr. Heleny

Bouzkové.

Administrace hospodaření ČsZrVr za uplynulé období byla prováděna

sekretariátem Čts ]Ep v kontaktu s předsedou ČSZIVI a je součástí Zprávy o Činnosti

výboru ČszIvt.

Nové volby do Výboru a Revizní komise ČSZrVr se uskuteČnily
dvoukolov,ým korespondenčním systémem se čteny ČSZtVt, v prŮběhu 8l2ot7 aŽ

3/2ots. Koordinaci voleb z pověření Shromáždění ČlenŮ zajiŠťoval MUDr., Ing. Jan

Vejvalka, ph.D., administrativní náležitosti a podmínky pro práci volební komise
zajišťovala PhDr. Bouzková, Ph.D. místopředsedkyně Čszvt.

Volební 3 členná komise(VK) ve složení:

MUDr. Šárt<a Vejvalková, předsedkyně, členové - MUDr, Petr Kocna, CSc. a Mgr. Adéla

Jarolímková, ph.D, vyhodnotila 2.kolo voleb s 25 dodanými platnými volebními lístkY dne

27 3,2al8. po upřesnění vyhlásila předsedkyně VK MUDr, Šárt<a Vejvalková na schŮzi

výboru čszIvI a RK dne 18.6.2018 výsledky voleb na 4leté volební období do 6/2072

ta kto :

Do nového v,ýboru čszrvr čls :ep byti zvoleni (abecedně):

PhDr. Helena Bouzková, Ph.D.

MUDr. Pavel Kubů

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
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Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

MUDr., Ing. Jan Vejvalka, Ph.D.

Ing. Miroslav Zámečník

Ing. Martin Zeman, DMS

Do revizní komise byli zvolení (abecedně) :

MUDr. Petr Lesný, Ph.D.

Ing. Libor Seidl, Ph.D.

MUDr. Pavel Zubina

Následně proběhla volba orgánů odborné společnosti :

Předsedou rnýboru byl zvolen všemi přítomnými Ing. Martin Zeman, DMS- 6
hlasů pro

Místopředsedkyně - PhDr. Helena Bouzková, Ph.D. - 6 hlasů přítomných pro

Vědecký sekretář - MUDr., Ing. Jan Vejvalka, Ph.D. - 6 hlasů přítomných pro

Funkce pokladníka byla zrušena, administraci zajišt'uje místopředsedkyně

Předsedou revizní komise byl zvolen MUDr. Pave! Zubina - 3 hlasy přítomných
pro.

V průběhu schůze v,ýboru a RK dne 18.6.2O18 seznámi! předseda ing. Martin
Zeman přítomné s novinkami a p!ány MZ ČR jako tématickou motivaci k činnosti
čszrvr v novém votebním období..

Závěr :

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informacíjako organizační
složka České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. naplňovala v letech
2016 - 201B stanovené priority činnosti a další aktuální aktivity, spadající do obsahové
kompetence odborné lékařské společnosti, zejména v problematice Národní strategie
elektronického zdravotnictví, kterou schválila Vláda ČR ;at<o významný dokument ve
zdravotnictví a v mezinárodním kontextu.

Operativní činnost Revizní komise byla zajišťována prostřednictvím předsedy RK
MUDr. Pavla Zubiny v kontaktu s předsedou a místopředsedkyní výboru ČSZIVL

Za uplynulé období neobdržela Revizní komise žádnou stížnost ani připomínky
k aktivitám výboru nebo členŮ spolku,



Revizni komise v celém sledovaném období neshledala žádná fakta a okolnosti
svědČicÍ o významných nedostatcích - ve smyslu Stanov, odborných a etických zásad
činnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

Přehledovou informaci předkládá na vědomí v,ýboru Čszrvr dne 3.10. 2018

MU Dr. Pavel Zubina,v.r , ..-,., _ r.

předseda Revizní komise Čszrvr Čls ;rp Í, l ,|+-t
:l:l


